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Bem-vindo ao nosso primeiro boletim informativo para pais! Esperamos poder enviar um boletim
informativo várias vezes por ano para dar a todos os pais uma noção dos acontecimentos do LCCPS,
em todas as séries. Temos muita coisa acontecendo e isso é um desafio para acompanhar tudo, mas
esperamos que você ache agradável, útil e conecte você à escola de novas maneiras.
Plano estratégico
Nossos objetivos do plano estratégico se concentraram na cultura escolar dos nossos alunos. Nossos
professores iniciaram um programa mensal de Reconhecimento de Liderança - para nomear líderes de
nosso corpo discente de todas as séries e comemorar seu impacto em nossa escola. Também
estamos fazendo um concurso de Cartazes de Liderança e Crescimento, onde os cartazes vencedores
serão exibidos em nossos corredores. Para os nossos alunos do ensino médio, estamos iniciando uma
equipe “Artista em Residência” para iluminar nossa escola com mensagens positivas em vários pontos
da escola. Continuamos a recompensar os alunos através da abordagem do pote de bolinhas de gude
para promover um ambiente de grupo positivo e trabalhar juntos.
Outro aspecto do nosso trabalho de cultura escolar envolve nossos professores. Recentemente,
concluímos uma pesquisa com professores que nos forneceram de ótimo comentários sobre nossos
professores em áreas nas quais podemos melhorar nossa escola. Revisaremos nossas pesquisas
com alunos e pais também neste ano, em um esforço para garantir que suas vozes sejam ouvidas a
cada ano.
Subsídio Wellington
Ficamos felizes em receber boas notícias da Fundação Wellington. Eles nos concederam uma doação
de 25 mil dólares este ano para apoiar nossos programas de alfabetização, e a doação pode ser
estendida para uma doação de 50 mil por ano durante 6 anos! Isso nos ajudaria em nossos esforços
para fornecer uma educação de classe mundial para nossos alunos e apoiar nossos professores para
esse objetivo.
Disciplina Ganhar / Ganhar
Este ano marca o primeiro ano em que adotamos a Disciplina Ganhar, Ganhar(Win-Win por seu
significado em inglês). Já estamos vendo algumas melhorias na nossa capacidade de compreender o
ponto de vista de nossos alunos, e ser capaz de ter uma abordagem ‘mesmo lado’, tanto quanto
possível, de modo que todos os alunos ver nossa faculdade como apoio. Esse treinamento envolveu
todo o corpo docente e estamos ansiosos para continuar a trabalhar juntos para garantir que nossos
alunos tenham a melhor oportunidade de aprender e crescer.
Cafés dos Pais
Os nossos primeiros cafés dos pais estão agendados - todos das 7: 30hs às 8: 30h
Kindergarten e K1 foram em 25 de janeiro
Grau 1 e 2 são 15 de fevereiro
Grau 3 e 4 são em 22 de março
Atualizações do prédio
Reparos foram feitos para os tijolos na área de jogo, e nós continuamos a avançar na obtenção de
alvenaria do nosso edifício reparado. Esperamos trabalhar com as associações do condomínio e com o
dono do Mill 5 para realizar esse trabalho rapidamente.
Treinamento de encerramento de emergência
Nossa equipe teve um treinamento em relação a nossos procedimentos de encerramento de
emergência pelo tenente David Peaslee, do Departamento de Polícia de Lowell. Uma carta mais
detalhada será enviada aos pais esta semana. Nosso próximo treinamento de encerramento de
emergencia será no dia 13 de fevereiro à tarde.
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Atendimento é realmente importante!
https://www.youtube.com/watch?v=BlEPKH2Izxg

Quartas-feiras de
lançamento antecipado
6 de fevereiro
27 de fevereiro
Todos os alunos devem
ser pegos às 11h45 para
evitar a multa por atraso
de US $ 1,00 por minuto.

Nota da enfermeira
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Early Release
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LCCPS is closed:
School Vacation Week
Feb. 18th – Feb. 22nd
No After School on
Friday Feb. 15th



Theme Day:
Thurs. February 14th
Friendship Day



Parent Workshop
Series: Diversity &
Inclusion
Thursday February
28th: Macroaggressions’
6:00 pm – 7:30 pm

Dia temático
Quinta-feira
2/14
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14th

Notícias acadêmicas

TESTE DO MCAS 2.0!
MCAS, MCAS
MCAS Oh…

MCAS está ao virar da esquina! Como escola, temos muito orgulho do desempenho de nossa
escola e do tremendo esforço que nossos alunos dedicam para mostrar o que aprenderam. O
MCAS 2.0 está on-line para todos os alunos das séries 3-8.
Assunto
Artes de língua inglesa
Matemática
Ciência

Níveis de Grau
3ª a 8ª série
3ª a 8ª série
5ª a 8ª série

Número de Sessões

Datas

2 sessões
2 sessões
2 sessões

1 a 12 de abril
6 a 17 de maio
20 a 23 de maio

É importante que os alunos aproveitem o tempo e não se apressem no teste. Eles precisam
voltar para a passagem e encontrar evidências para suas respostas. Os alunos são convidados
a escrever uma resposta estendida que lhes peça para explicar seu pensamento por escrito.
Avaliações, como os testes do MCAS, medem quão bem seu filho aprendeu o estado dos
padrões de Massachusetts. Os resultados dessas avaliações são usados para avaliar a escola e
orientar os esforços de melhoria da escola.

Destaques do nível da série
Líder em mim!

Espelho, espelho na parede, há líderes em
nosso salão. Cada mês, dois alunos são
selecionados como Líder do Mês. Esses
alunos exibem habilidades de liderança e
traços dos Sete Hábitos. Alguns dos alunos
selecionados mostraram que eram proativos
ao concluir seu trabalho sem serem
solicitados. Outros pensam em ganhar e
ajudar os colegas de classe para que todo o
grupo seja bem sucedido. Nós vemos os
líderes nos corredores todos os dias.

Líderes de janeiro de 1º a 8
Christopher Mwaniki
Jocelyn Acero-Buscan
Daniel Torres
Katelyn Huoth
Luna Quinde
Lewis Kibuuka
Sarah Dias Mello
Derek Acheampong
Amy Sripai
Jocelyn Rogers

Tiago Rocha
Nehemiah Musiime
Natalie Say
Nyleme Sum
Rachael Mwanicki
Joshua Njguna
Eric Phonesoukseum
Kyle Mayanja
Joel Rodriguez
Chelsey Khe

Líderes Especiais
Kenneth Chap
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Katheryn Belli

Primeira série

A aula de Kyi está aprendendo sobre a floresta tropical. Um
dos nossos favoritos é o "Grande Árvore Kapok". Aprendemos
e discutimos, em classe, como um habitat (floresta tropical)
é importante e o que dá a esses animais, plantas e pessoas
que vivem lá. Também discutimos a importância de salvar a
floresta tropical. Depois, os alunos escolheram um animal da
história para ilustrar e escreveram uma frase da perspectiva
do animal sobre por que o homem da história não deveria
cortar o Árvore Kapok.
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Terceira série
RESERVE A DATA!
28 DE FEVEREIRO DE 2019
A terceira série estará indo em uma excursão para o Aquário
da New England! Os pais da terceira série que gostariam de
ser acompanhantes precisam ter um em arquivo o registro de
informação do criminoso atualizado (CORI, por sua sigla em
inglês). Você estará recebendo mais informações em breve,
então fique atento para isso.

Sexta série

A sexta série iniciou um "Lunch Games Club" no quarto da Sra. Dreisbach.
Encontra-se às quartas e sextas-feiras. As crianças brincam de jogos de
tabuleiro, como monopólio e xadrez, e também montam quebra-cabeças.
Os quinze lugares preenchem rapidamente durante a inscrição pela
manhã. As crianças tiveram visitas surpresa de outros professores, que
apareceram para ver a ação. O Clube de Jogos dá aos alunos um lugar
para se socializar enquanto também se divertem e desafiam seus
cérebros. Um aluno descreveu como "É uma maneira divertida e única de
brincar com as pessoas".
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Oitava série
Em dezembro, terminamos nossa Unidade de Ciências da
Terra. Nós aprendemos sobre Tempo e Clima em todo o
mundo. Aprendemos a ler um mapa meteorológico,
estudamos padrões e previmos o tempo em Lowell. Nós
aprendemos sobre os tipos de nuvens e as tempestades que
eles poderiam trazer. O estudante investigou o impacto
humano em nosso ambiente e soluções para parar o impacto
negativo de nossa existência no mundo.
clima

Graduação 8ª Série
Sexta-feira, 14 de junho de 2019
18:00 - 20:00
Lowell High School Cyrus Irish Hall
50 Father Morrisett Blvd.
Alunos da 8ª série que estão se candidatando
para escolas secundárias
Atualmente, alguns de nossos alunos estão se
matriculando em escolas de ensino médio que têm prazos
finais durante essa época do ano. Eles estão se
preparando para os próximos passos depois da LCCPS!
Os alunos que estiverem fazendo a transição para a
"Lowell High School" receberão mais informações sobre o
processo de registro dentro de alguns meses, você
receberá mais informações em breve..
É importante saber que você precisará da certidão de
nascimento do seu filho, dos registros de imunização
atualizados e de um exame físico. Comece a juntar essas
coisas porque a hora chegará bem rápido.
Por favor, incentive seu aluno da 8ª série a se manter no
topo de seu trabalho escolar e comparecer à escola todos
os dias. É muito importante para eles terminar o último ano
de forma bem sucedida! Como sempre, agradecemos pelo
seu apoio.
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ESPECIAIS - Arte
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A turma da 3ª série do Mr. Feintuck aprendeu sobre máscaras
de diferentes culturas e criou suas próprias máscaras mágicas
de animais.
A turma de 5ª série de Davidson criou esculturas tridimensionais
de personagens criadas por um projeto de quadrinhos. Eles
usaram um pote como base para as esculturas e usaram
ferramentas de escorregar e pontuações e textura para dar vida
a seus personagens.

ESPECIAIS - Biblioteca

1. Aluno aprendendo o
básico de como
descobrir de que país
eles vieram.
2. Alunos da biblioteca
usando seus
Chromebooks para
aprender tudo sobre os
conceitos básicos de
programação de
computadores com um
programa chamado
SCRATCH com o Sr.
Leif e a Sra. Hughes.
3. Futuras estrelas de
Harry Potter
4. Lareira feita de livros!
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Informação dos pais
Datas da Reunião da Aliança dos Pais da Escola
(SPA, por suas siglas em Inglês)
As reuniões do SPA serão realizadas nas
noites de quinta-feira deste ano. As datas
deste ano são as seguintes:






28 de fevereiro
28 de março
25 de abril
30 de maio
7 de junho - Festa Anual do
Churrasco

Fevereiro de 2019
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Verde - Dias Libertação antecipada
Amarelo - semana de férias escolares
Laranja - Não programação depois da escola
Cafés dos Pais de Nível Escolar

Sexta-feira, 15 de fevereiro - 1ª e 2ª séries
Sexta-feira, 22 de março - 3ª e 4ª séries
Sexta-feira, abril (será notificado) - 5ª e 6ª séries
Sexta-feira, 17 de maio - 7ª e 8ª séries
Por favor, verifique o departamento de
itens perdidos e achados para os
casacos, blusas e chapéus do seu filho.
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Amigos da LCCPS
Tivemos um ótimo primeiro encontro de amigos
em 31 de janeiro. Estamos ansiosos para
planejar alguns eventos divertidos que
construam a comunidade e arrecadamos
dinheiro para nossas viagens de campo em nível
de série. Nossa nova diretoria inclui nosso novo
presidente, Ama Ambaah, Tesoureiro, Dan Pare
e Clerk, Nicolette Pinnock e nossos dedicados
diretores! Nossa próxima reunião será no dia 7
de março às 18:00 na Biblioteca - por favor,
deixe-me saber se você está planejando
participar. Temos um número crescente de
pais, membros da comunidade e funcionários
que trazem uma energia tão grande para tornar
nossa escola o melhor possível! Para mais
informações, entre em contato com Nick
Leonardos em nleonardos@lccps.org.

PROCEDIMENTO PARA ATRASO / CANCELAMENTO DEVIDO À CONDIÇÃO
METEOROLÓGICA
Se LCCP tem um início tardio, por favor note que os alunos podem começar a ser deixados às 9h15.

Na maioria das circunstâncias, a
LCCPS seguirá a decisão das escolas
públicas de Lowell sobre o atraso ou o
cancelamento quando as condições
climáticas ditarem uma mudança na
abertura normal da escola.

1) Robo chama
2) Facebook
3) O nosso site: www.lccps.org
4) Estações de TV locais: WBZ, WHDH,
Fox 25, WCVB (Canais 4, 5, 7 e 25)

Será feito um telefonema para alertar
todas as famílias e funcionários da
LCCPS das decisões sobre
cancelamentos escolares, atrasos ou
demissões antecipadas.

Para manter as linhas claras para
emergências, a Polícia e o Corpo de
Bombeiros pediram aos alunos e pais que
se abstenham de telefonar para fazer
perguntas sobre a situação da escola.

Se a escola atrasar, NÃO
executaremos nosso programa antes
da escola. Se tivermos uma dispensa
antecipada, NÃO executaremos
nossos programas pós-escolares.

Números da Linha Direta do Distrito
Escolar de Lowell para Inquéritos sobre a
abertura da escola:

A LCCPS irá notificá-lo sobre
quaisquer mudanças no cronograma
relacionadas ao clima (cancelamento
ou atraso) através dos seguintes
métodos:
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978-937-2860 (English)
978-937-2861 (Español)
978-441-3756 (Khmer)
978-446-7075 (Português)
SE NÃO HÁ ESCOLA PARA A ESCOLA PÚBLICA
DE LOWELL, NÃO HÁ ESCOLA PARA A LCCPS.

